
TYPISKA SPRÅKFEL 
 
 

Styckeindelning (//) 
 
*Det var första dagen i skolan. Jag hade precis kommit fram. På skolgården såg jag Pelle. 
Han vinkade glatt mot mig och jag sprang för att möta honom. Vi hade inte träffats på hela 
sommarlovet och nu längtade vi båda efter att få börja sparka boll och leka igen. En vecka 
senare blev Pelle sjuk. Hans mamma ringde till min mamma och vi fick åka upp till sjukhuset 
för att hälsa på honom. Jag tog med en påse godis och en serietidning… 
 
*Det var första dagen i skolan. Jag hade precis kommit fram. På skolgården såg jag Pelle. 
Han vinkade glatt mot mig och jag sprang för att möta honom. Vi hade inte träffats på hela 
sommarlovet och nu längtade vi båda efter att få börja sparka boll och leka igen.  
En vecka senare blev Pelle sjuk. Hans mamma ringde till min mamma och vi fick åka upp till 
sjukhuset för att hälsa på honom. Jag tog med en påse godis och en serietidning… 
 
 
Det var första dagen i skolan. Jag hade precis kommit fram. På skolgården såg jag Pelle. Han 
vinkade glatt mot mig och jag sprang för att möta honom. Vi hade inte träffats på hela 
sommarlovet och nu längtade vi båda efter att få börja sparka boll och leka igen.  
 
En vecka senare blev Pelle sjuk. Hans mamma ringde till min mamma och vi fick åka upp till 
sjukhuset för att hälsa på honom. Jag tog med en påse godis och en serietidning… 
 

Interpunktionsfel (IP) och satsradning (SR) 
 
Jag vet inte hur gammal jag var, jag har för mig att jag var tretton, det var i alla fall i början 
på tonåren. 
 
Johans pappa jobbade på SAAB, han jobbade alltid sent. 
 

Meningsbyggnadsfel (mb) 
 
Vi hade nyss flyttat från Söderköping. Och pappa hade precis köpt en ny bil. 
 
*Det var säger Göran Persson ett svårt problem som i bästa fall skulle kunna lösas med hjälp 
av FN eller EU, men som inte kan lösas av bara USA. 
 
Det var, säger Göran Persson, ett svårt problem som i bästa fall skulle kunna lösas med hjälp 
av FN eller NATO. USA kan dock inte lösa det på egen hand. 
 
 



Tempusbrott 
Jag springer ut på gatan. Jag är verkligen superstressad. Jag måste hinna med tåget. Jag gick 
snabbt mot centralstation. Det regnade lite.  
 

Skrivfel (-skr-) 
*Järn spis – järnspis  (Sammansatta ord får inte skrivas isär.) 
 
*annorl-unda   -    annor- lunda   (Felaktig avstavning vid radbrytning.) 
 
 

Talspråk och skriftspråk 
Sen såg jag hur bilen kom rusande ner för gatan.  – Använd Sedan. 
 
Det var inte förns jag kom hem som jag började gråta. – Använd förrän. (Förns är dessutom 
ett rent stavfel.) 
 
Det var våran bil. – Använd vår. 
 
Jag gillade Johan även fast han inte gillade mig.  – Använd fastän eller även om. 
 
Jag kom fram till bussen och där såg jag Lisa. Det var så kul att träffa henne igen. Vi 
kramade varandra. Sedan så drog vi till city. – Stryk onödiga så. 
 
Alla har ju rätt på sitt sätt.  – Stryk onödiga ju. 
 
Jag åkte bil medans Sara cyklade. – Använd medan. 
 
Jag har aldrig gillat såna där saker. – Använd sådana. 
 
Det var den dan vi såg varandra. – Använd dagen. 
 
Då kände han en hård smäll mot hans axel. – Använd sin. 
 
Jag gav boken till han. – Använd honom. 
 
 
Tänk på att ord som dan, såna eller sen kan användas i informella texter. I formella 
sammanhang använder man dock alltid dagen, sådana och sedan. 
 

Stavfel att vara uppmärksam på 
*kännt – känt 
*värkligen – verkligen 
*egenkligen – egentligen 
*alldrig – aldrig 
*altid - alltid 
 


